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قدم النائ���ب مرزوق الغامن اقتراحا جاء فيه: قام���ت وزارة املالية بايقاف 6
الدع���م املالي االضافي لالندية الرياضية املقدر ب� 180 الف دينار وذلك بعد ان 
قرر مجلس االمة زيادة دعم االندية الرياضية مما يعني ان االندية لم تستفد 

من هذا القرار مما يخالف رغبة الدولة ورغبة املشرع.
وبن���اء عليه اتقدم لكم باقتراح بأن تقوم احلكومة بصرف الدعم االضافي 
لألندية الرياضية املقدر ب� 180 الف دينار بأسرع وقت ممكن لتغطية االحتياجات 

واألعباء املالية لتلك األندية.

الغانم لصرف 180 ألف دينار دعماً للنوادي الرياضية

المطير: »المالية« دعت النواب لمناقشة 
خطة التنمية األحد المقبل بحضور الفهد

المطوع: ضم النهضة للدائرة الثانية

الخنفور يسأل عن المستشفى الصدري

الصواغ: على الحكومة تجنيس
من يستحق من البدون

قدم النائب عدنان املطوع اقتراحا بقانون لتعديل اجلدول املرافق 
للقانون رقم 42 لس���نة 2006 بإعادة حتدي���د الدوائر االنتخابية 
لعضوية مجل���س األمة، يضم منطقة النهضة للدائرة االنتخابية 

الثانية.
وجاء في املذكرة اإليضاحية للقانون، مبراجعة اجلدول املرافق 
للقانون رقم 42 لس���نة 2006 بإعادة حتدي���د الدوائر االنتخابية 
لعضوية مجلس األمة، تبني ان منطقة النهضة غير واردة في أي 

من الدوائر ال� 5 التي تضمنها اجلدول املذكور.
وملا كان ذلك يعني ان س���كان ه���ذه املنطقة من الكويتيني 
املستوفني لشروط ممارسة حق االنتخاب والترشيح سيحرمون 
من حق االنتخاب، وبالتالي من حق الترش���يح، حيث يشترط 
دائما في املرشح ان يكون ناخبا، لذلك أعد هذا االقتراح بقانون 
لس���د هذا النقص، وذلك بإضافة منطق���ة النهضة الى الدائرة 

االنتخابية الثانية.

قدم النائب سعد اخلنفور سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير جاء 
فيه: يرجى إفادتي باآلتي: ملاذا لم يتم الربط بني املستشفى الصدري 
اجلديد والقدمي؟ وإذا كانت هناك نية لربط املستش����فيني فمتى يبدأ 

العمل بذلك وما املدة املتوقعة لالنتهاء من املشروع؟
وملاذا لم تتم صيانة وترميم اجلهة الشرقية للمستشفى الصدري 
القدمي كما هو معمول به في اجلهة الغربية للمستش����فى في الداخل 

واخلارج؟
وما املشاريع التي تعمل وزارة الصحة على تنفيذها حاليا؟ ومتى 
ينتهي العمل بها؟ وما املشاريع املستقبلية التي تزمع الوزارة تنفيذها؟ 
مع افادتي بتفاصيل كل مشروع والتاريخ واحملدد للبدء به وذلك لكل 
مشروع على حدة. وبخصوص مستوصف الفردوس اجلنوبي، لم يتم 
افتتاح����ه حتى تاريخه على الرغم من عمل صيانة كاملة له قبل أكثر 
من سنة، وانتهاء اعمال الصيانة، فما أسباب عدم افتتاحه حتى اآلن، 

وما التاريخ احملدد الفتتاحه؟ اكد النائب فالح الصواغ ان 
احلكوم���ة مطالبة بالنظر بعني 
العطف واالسترحام الى ابناء فئة 
البدون واعطاء جميع ابناء البدون 
املدنية مثل ش���هادات  حقوقهم 
امليالد وعق���ود الزواج ووثائق 
السفر وبطاقة امنية صاحلة ملدة 
خمس سنوات تكون هذه البطاقة 
معترف به���ا في جميع اجلهات 

احلكومية والقطاع اخلاص.
وقال الصواغ ل� »األنباء« ال 
يجوز شرعا ان نتجاهل ابناء 
البدون ونحن حاليا وصلنا الى 
اجليل الرابع من ابناء هذه الفئة، 

حيث ان اكثرهم خدم الكويت، حيث ان اجدادهم 
عملوا في الش���ركات النفطية منذ االربعينيات 
واخلمسينيات وان حالة البدون يرثى لها، واقول 
ان حل قضية البدون بيد احلكومة واهم شيء 
حالي���ا هو اقرار احلقوق املدني���ة لهم، بعد ان 
سلبت منهم. واضاف لو ننظر الى حال البدون 
قب���ل 1990/8/2 جند جميع احلقوق املدنية لهم 
متاحة لكن بعد االحتالل طبقت احلكومة كلمة 

اخلير يخص والشر يعم وانا 
اقول ان ابناء البدون شاركوا 
في احلروب العربية حتت راية 
الكويت وش���اركوا في حرب 
اما موضوع  الكويت،  حترير 
اجلنس���ية فان���ا اق���ول على 
احلكومة ان جتنس اصحاب 
اخلدمات اجلليلة، واصحاب 
احصاء 1965 وتعطي الفئة التي 
عاش���ت معنا اكثر من ثالثني 
عام���ا حقوقه���م املدنية وهذا 
هو احلل األمث���ل لهذه الفئة. 
من جانب آخر، اش���اد النائب 
الصواغ بأداء وزير اخلارجية 
ووكيل الوزارة لدورهم الفعال في متابعة قضية 
احتجاز املواطنني لدى السلطات االيرانية وسرعة 
استجابتهم والتحرك لدى السلطات االيرانية. 
واضاف اطالب وزارة اخلارجية واركان الوزارة 
ان يبذلوا اقصى جهدهم إلرجاع مواطنينا ساملني 
الى الوطن، واطالب السلطات االيرانية بان تفرج 
عنه���م حيث انهم كانوا في رحلة صيد اعتادوا 

عليها منذ زمن طويل.

أكد  النائب محمد املطير على أهمية اخلطة التنموية وطلب 
اجتماع اللجنة املالية األحد املقبل بحضور أعضاء اللجنة.

ودعا جميع اعضاء املجلس لطرح آرائهم وانتقاداتهم بحضور 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون االسكان الش���يخ احمد الفهد 

ملناقشته في تطبيق اخلطة ومدى تنفيذها.
وأشار املطير الى التصريح الذي ادلى به الشيخ احمد الفهد 
عن استعدادات احلكومة للوصول بهذه اخلطة لبر األمان وحتديد 

خطة تعود باملنفعة على املواطنني والبلد.
واض���اف نحن في قارب واحد ال حكومة وال مجلس )فايز( 

فكلنا للكويت.
املالي���ة قائ���ال: ان الذم���ة   وأب���دى تأيي���ده لقوان���ني 
غالبية الن���واب تؤيد قانون الذمة املالية متمنيا إقراره بأقرب 

محمد املطيروقت.

عدنان املطوع

سعدون حماد

فيصل الدويسان

سعد اخلنفور

حسني مزيد

مزيد ينتقد مناهج التربية الموسيقية

»الجنايات« طلبت رفع الحصانة عن الطاحوس 
والسلطان وأجّلت فرعية عجمان الخامسة

انتق����د النائب حس����ني مزيد 
مناهج وزارة التربية التي تكرس 
البعد عن الدين االسالمي ومبادئه 
خاصا بذلك كتب املوسيقى التي 
تدرس للصف السادس املتوسط، 
مستنكرا في الوقت نفسه اهداف 
هذه املادة ومن ضمنها ان املوسيقى 
تنم����ي مبادئ الدين االس����المي. 
واستغرب بشدة مثل هذه االهداف 
الواهية والبعي����دة عن احلقيقة 
وتدريس����ها لطلبة لم يتجاوزوا 
املراحل األولى من اعمارهم، مشيرا 
الى ان التعليم في الصغر كالنقش 
على احلجر األمر الذي يجعل مثل 

هذه االه����داف تبعدهم عن الدين 
االسالمي وجتذبهم الى آالت اللهو 
ومزامير الشيطان. وتساءل مزيد 
عن حقيقة هذه االهداف التي تدعو 
الى االنسالخ وتكريس االهداف 
التي لن يجني منها ابناؤنا سوى 
التفكك وغرس مبادئ بعيدة عن 
االعراف الدينية وتقاليد املجتمع 
الكويتي القائمة على اتباع سنة 
نبي اهلل املخت����ار. وطالب مزيد 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود بالوقوف 
على حقيقة تلك االهداف املوجودة 

في كتاب التربية املوسيقية.

حمود الهاجري فوزية الصباح

فالح الصواغ

د.جمعان احلربش

طلب من البصيري إفادته بأسباب رده بشكل يتعارض مع القانون الصادر عن المجلس

السعدون: ما موعد إعالن »الكويتية« كشركة مساهمة؟

أحمد السعدون

وجه النائب أحمد السعدون 
سؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجلس االمة 
د.محمد البصيري جاء فيه: لقد 
كان من ضمن ما جاء في املقابلة 
التي اجرتها جريدة الراي معكم 
-AO« العدد رقم املنشورة في 

11058« الصادر يوم السبت 21 من 
شوال 1430 املوافق 10 من اكتوبر 
2009 في شأن حتويل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى 
شركة مساهمة وفقا للقانون رقم 
6 لسنة 2008 ما يلي: خصخصة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، الى 

اين وصل هذا املشروع؟
وصدر في هذا املشروع قانون 
2008/6 من مجلس االمة وله مهلة 
سنتان تنتهي بنهاية هذا العام 
او حتدي����دا في 2010/1/19 حيث 
ينتهي القانون وينفذ على ارض 
الواقع وبدأنا اجراءات تنفيذه، 
واآلن نحن ف����ي مرحلة ديوان 
احملاسبة حيث قيمت االصول 
املادي����ة واملعنوي����ة للخطوط 
اجلوية الكويتية واحيلت وفقا 
لالجراءات القانونية الى ديوان 
احملاسبة والذي من املفترض ان 
يعطي رأيه التقييمي في نهاية 
اكتوبر اجلاري، وبعد ذلك تبدأ 
االجراءات االدارية في مس����ألة 
حتويل اخلطوط اجلوية الكويتية 
الى الهيئة العامة لالستثمار لكي 
تكون شركة حكومية وفق اسهم 
معين����ة وتدار من قب����ل الهيئة 

العامة لالستثمار.
العاملني في  ام����ام  ويصبح 

شركة مساهمة وفقا الحكام املادة 
الثالثة من هذا القانون.

ويعل����ن مجلس الوزراء عن 
تأسيس الش����ركة نهائيا خالل 
موعد ال يجاوز السنتني من تاريخ 

العمل بهذا القانون.
مادة 4

تخصص اسهم الشركة على 
النحو التالي:

أ - نسبة 35% تطرحها اجلهة 
احلكومية التي يحددها مجلس 
الوزراء للبيع مبزايدة علنية عامة 
بني شركات املساهمة املدرجة في 
س����وق الكويت لالوراق املالية 
والشركات االجنبية املتخصصة 
ويس����تثنى من ذلك ش����ركات 
الطيران الكويتي����ة القائمة في 
تاريخ طرح هذا املزاد حيث ميتنع 
عليها املشاركة بطريقة مباشرة 
او غير مباشرة في هذه املزايدة، 
وترس����و املزايدة على من يقدم 
اعلى س����عر للسهم فوق قيمته 
اليه مصاريف  االسمية مضافا 
التأسيس وعالوة االصدار � ان 

وجدت.
ب - تخصص نس����بة %20 
للجهات احلكومية التي يحددها 
الوزراء ويجوز للجهة  مجلس 
احلكومية التخلي عن هذه النسبة 
او جزء منها وذلك بطرحها للبيع 
باملزاد العلني وفقا الحكام البند 

»أ« من هذه املادة.
ج - نسبة 5% توزع بالتساوي 
يكتتب بها العاملون الكويتيون 
املنقولون من املؤسسة الى الشركة 
الراغبون في االكتتاب بالشروط 

يتعارض معه، وال سيما املادتان 
1 و4 منه اآلتي نصهما:

مادة 1
تتولى مؤسس����ات مستقلة 
استش����ارية متخصص����ة ذات 
خبرة عاملية، ال تقل عن اثنتني، 
يختارهما مجلس الوزراء، تقييم 
جميع االصول املالية واملعنوية 
وجمي����ع اخلصوم ملؤسس����ة 
الكويتية  اخلط����وط اجلوي����ة 
التابعة لها، وتنظم  والشركات 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
االج����راءات الت����ي تلت����زم تلك 
املؤسسات باتباعها في اعمالها، 
على ان تنته����ي من مهمتها في 
موعد يحدد في العقود املبرمة 

معها.
التقييم من مجلس  ويعتمد 
الوزراء بعد العرض على ديوان 

احملاسبة.
ويكلف مجلس الوزراء جهة 
حكومية بتحويل املؤسسة الى 

اخلطوط اجلوية الكويتية ثالثة 
خي����ارات تبعا للقان����ون، فمن 
تنطبق عليهم ش����روط التقاعد 
مينحون راتب ثالث س����نوات 
اجم����اال وعدده����م 630 موظفا 
تقريبا، ام����ا اخليار الثاني فهو 
االنتق����ال مع املؤسس����ة عندما 
تصبح شركة في الهيئة العامة 
لالستثمار بكامل اختصاصاته 
وامتيازاته ومميزاته الوظيفية 
ورمبا يعطى في الشركة اجلديدة 
اما اخليار  امتيازات اضافي����ة، 
الثالث فهو للرافضني االنتقال 
للكويتية عندما تصبح شركة، 
وال تنطب����ق عليه����م ش����روط 
التقاعد فس����تتم اعادة تأهيلهم 
وتوظيفهم في اجلهاز احلكومي 
م����ع احتفاظهم مبكتس����باتهم 
الوظيفية. هل ستبقى املؤسسة 
شركة حكومية ام سيتم بيعها 

للقطاع اخلاص؟
وستتم احالتها للهيئة العامة 
لالستثمار كما قلت وستصبح 
ش����ركة حكومية تدار بأس����س 
جتاري����ة تبعا للهيئ����ة العامة 
لالس����تثمار ولن تباع للقطاع 

اخلاص.
ومل����ا كان م����ا ورد في ردكم 
على الس����ؤال الثاني الس����الف 
بيانه والذي جاء فيه ان الشركة 
ستتم احالتها الى الهيئة العامة 
لالستثمار وس����تصبح شركة 
حكومية تدار بأسس جتارية تبعا 
للهيئة العامة لالس����تثمار ولن 
تباع للقطاع اخلاص، هو قول 
خاطئ وال سند له من القانون بل 

قررت جلنة شؤون الداخلية والدفاع البرملانية استدعاء مقدمي 
اقتراحات تعديل الدوائ���ر االنتخابية الى دائرة واحدة وحتديد 

مجمل اولوياتها خالل اجتماع االثنني املقبل.
وقال رئيس اللجنة النائ���ب د.جمعان احلربش في تصريح 
للصحافيني امس ان اللجنة اس���تكملت خالل اجتماعها مناقشة 
القضايا املدرجة على جدول اعمالها متهيدا لتحديد اولوياتها خالل 
اجتماع يعقد االثنني املقبل ورفعها الى فريق االولويات، وأشار 
احلربش الى ان االجتماع املقبل سيكون ماراثونيا وسيتم خالله 
االنتهاء من حتديد اولويات اللجن���ة ويأتي في مقدمتها تعديل 
قانون تقاعد العس���كريني عن طريق التشريع وليس التوصية. 
مشيرا إلى أن اللجنة حرصت على دعوة النواب مقدمي اقتراحات 
تعديل الدوائر للتعرف على وجهة نظرهم حول القانون وأسباب 

تقدمي اقتراحاتهم.

التفضيلية التي يضعها مجلس 
الوزراء، وال يجوز للعامل املكتتب 
بيع االسهم التي اكتتب بها في 
اطار النسبة احملددة وفقا لهذا 
البند قبل مضي ثالث سنوات من 
تاريخ االكتتاب، وقبل سداد قيمة 
االسهم بالكامل، وتطرح االسهم 
التي لم يكتتب بها من العاملني 
لالكتتاب العام وفقا الحكام البند 

»د« من هذه املادة.
د - نسبة 40% تطرح لالكتتاب 
العام للكويتيني تخصص لكل منهم 
بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد 
االس���هم املكتتب بها عدد االسهم 
املطروحة خصصت جميع االسهم 
املطروحة بالتساوي بني جميع 
املكتتبني، اما اذا لم يغط االكتتاب 
كامل االسهم املطروحة فيطرح ما 
لم يكتتب به باملزاد العلني وفقا 

الحكام البند »أ« من هذه املادة.
وتؤول حصيلة بيع جميع 
االسهم بنسبة 50% الى االحتياطي 
الع����ام للدول����ة ونس����بة %50 

الحتياطي االجيال املقبلة.
ورغب����ة في متابع����ة تنفيذ 
القانون رقم 6 لسنة 2008 املشار 

اليه يرجى افادتي مبا يلي:
افادتي بأس����باب ردكم على 
وج����ه يتع����ارض م����ع احكام 
القان����ون، وافادت����ي عن املوعد 
الوزراء  املتوقع العالن مجلس 
عن تأسيس الشركة نهائيا خالل 
موعد السنتني من تاريخ العمل 
بالقانون وفق����ا الحكام املادة 1 

منه.

الدويسان: ما إجراءات إشهار
مركز حقوق الجاليات؟

حماد: سنقدم طلبًا لعقد جلسة خاصة
لمناقشة القروض بداية دور االنعقاد

وجه النائب فيصل الدويسان 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء 
فيه: مل���ا كانت امل���ادة 43 من 
الدستور تنص على أن حرية 
تكوين جمعيات النفع العام على 
أسس وطنية وبوسائل سليمة 
مكفولة وفقا للشروط واالوضاع 
التي يبينها القانون، وملا كانت 
املادة 3 م���ن قان���ون االندية 
وجمعيات النفع العام رقم 24 
لسنة 1962 تشير إلى ان وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
تتول���ى تس���جيل اجلمعيات 
واالندية، وتش���هر قيامها في 
اجلريدة الرس���مية، وتعاونها 
في حتقي���ق اهدافها في خدمة 
املجتمع. وملا كان املركز الكويتي 
حلقوق اجلالي���ات � كجمعية 
نفع عام � يقوم بدور مهم في 
مجال الدفاع عن سمعة الكويت 
في احملافل الدولية اضافة الى 
ال���دور االجتماعي املميز الذي 

اك���د رئيس جلن���ة الفحم 
املكلسن النائب سعدون حماد 
ان رد وزي���ر املالية مصطفى 
الش���مالي على االس���ئلة التي 
وجهت ل���ه فيما يخص الفحم 

املكلسن وصلت امس.
واشار الى انه اثناء مناقشة 
الفحم املكلسن تبني من خالل رد 
االخوة في البنك الصناعي انهم 
لم يعطوا الدارة »املكلسن« اي 
قرض اال بعد زيادتهم لرأسمال 

الشركة.
وذكر ان اعضاء اللجنة كانت 
لديهم شكوك في موضوع رأس 
املال ووجهنا اسئلة لوزير املالية 
عن البنك الصناعي ووردنا الرد 
من الوزير ان البنك الصناعي 
ملا كان رأس���مال الشركة 250 
 أل���ف دينار رف���ض اعطاءهم

قرض���ا اال بع���د زي���ادة رأس 
املال.

واضاف »الش���ركة لم يكن 
رأس���مالها س���وى 250 ألف���ا 
فاعطاهم 15 مليونا لزيادة رأس 
املال وذلك الول مرة في تاريخ 
البنك الصناعي  الكويت يزيد 
رأس���مال شركة وهذا جاء برد 

رسمي.
واوض���ح ان الوض���ع االن 
واجمالي القرض هو خمسون 
مليونا، فالص���ورة اصبحت 
واضحة للجنة، وبني ان الرأي 
سيكون احالة االخوة في البنك 
الصناعي ال���ى النيابة العامة 

»الداخلية والدفاع« تناقش
»الدائرة الواحدة« االثنين المقبل

دعت النواب مقدمي االقتراحات لحضور االجتماع

لهدرهم املال العام، وذلك بزيادة 
رأسمال الفحم املكلسن من اموال 

الشعب.
واش���ار ال���ى ان اللجن���ة 
اس���تدعت خالد الصقر مرتني 
ولم يحضر واالن طلبناه بشكل 
رسمي وطلبنا من رئيس مجلس 
االمة حض���وره بطلب موجه 
لوزير العدل وكذلك عمر القوقة 
س���نطلب احالتهم الى النيابة 

العامة.
من جانب آخر متنى حماد 
عل���ى اعض���اء جلن���ة املالية 
االنتهاء من االقتراحات املتعلقة 
باملديوني���ات، مؤك���دا انه في 
جميع االح���وال س���واء كان 
التقرير جاهزا ام ال فان طلب 
عقد اجللس���ة اخلاصة لشراء 
املديونيات سيقدم في موعده 

في اجللسة االفتتاحية.

يقوم به داخل الكويت في اطار 
 منظومة مؤسس���ات املجتمع
املدن���ي، ل���ذا يرج���ى افادتي 

باالتي:
ما االجراءات التي قامت بها 
الوزارة جتاه اش���هار »املركز 
الكويتي حلقوق اجلاليات« منذ 
تاريخ تقدمي طلب االشهار في 

31 يناير 2008.

الوعالن: مديرون بالبلدية يديرون مكاتب للتكسب
اكد النائب مبارك الوعالن ان وزير االشغال 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر 
يتعامل مع القضايا التي تهم املواطنني بتوازن 
سياس���ي الرضاء بعض االطراف السياسية، 
وخصوصا فيما يتعلق ببعض املكاتب الهندسية 
التي يديرها مديرون مهندسون بالبلدية تكون 
اما بأسمائهم الشخصية او اسماء عوائلهم او 
اقاربهم، واكد الوعالن ف���ي تصريح صحافي 
ان وزير البلدية لم يتخذ حتى اآلن اي حترك 
يذكر في هذه القضية حتى وصل االمر ببعض 

املديرين الى ان يخاطب وزارة الكهرباء مباشرة 
بعي���دا عن النظم واللوائ���ح املعمول بها فيما 

يتعلق باملعامالت الرسمية.
واضاف ان التجاوزات في هذا املوضوع وصلت 
الى حدود ال ميكن السكوت عنها اذ انه يتم قبول 
جميع املعامالت الصادرة من هذه املكاتب سواء 
كانت مطابقة لقوانني البلدية او ال، مشيرا الى 
ان اصحاب هذه املكاتب يستغلون عملهم العام 
في التكسب والتنفع ضاربني بقوانني البلدية 

عرض احلائط.

مؤمن المصري
صمم فريق دفاع النائب خالد 
الطاحوس أم����س على طلب رفع 
النائ����ب قبل نظر  احلصانة عن 
محكمة اجلنايات في قضية أمن 
الدولة رقم 2009/9 املرفوعة ضده 
م����ن النيابة العام����ة على خلفية 
تصريحات أدلى بها خالل إحدى 
ندواته االنتخابية اعتبرتها النيابة 
بالذات األميرية  العامة مساس����ا 
وتهديدا لوزير الداخلية وحتريضا 

على تقويض مقومات املجتمع.
وقد أجلت احملكمة برئاس����ة 
الدارمي  املستش����ار عبدالرحمن 
وأمانة سر أحمد علي نظر الدعوى 
جللسة 8 ديسمبر لرفع احلصانة 
عن الطاحوس الذي حضر جلسة 
احملكم����ة أمس مع محاميه حمود 
العجمي ومحمد  الهاجري وفهاد 

اجلميع.
العام����ة  النياب����ة  يذك����ر أن 
أسندت للطاحوس أربعة اتهامات 
تضمنت املساس بالذات األميرية 
والتط����اول على مس����ند اإلمارة، 
تهدي����د وزير الداخلي����ة وقوات 
األمن والتحريض على تقويض 
مقومات الدولة. وطالبت محكمة 
اجلنايات أمس برئاسة املستشار 

الذين نقاضيهم بتهمة اإلس����اءة 
لألس����رة احلاكمة أثن����اء احلملة 
البرملانية  االنتخابية، باحلصانة 
لن يجديهم نفعا وسيضطرون في 
نهاية األمر إلى الوقوف أمام منصة 
القضاء. كما قررت محكمة اجلنايات 
أمس برئاسة املستشار عادل الصقر 
وأمانة سر هشام سماحة تأجيل 
نظر دع����وى فرعية العجمان في 
الدائرة اخلامسة النتخابات مجلس 
األم����ة 2009 جللس����ة 10 نوفمبر 
لالطالع واالستعداد، وقد حضر 
عن املتهمني احملاميان فهاد العجمي 

ومحمد اجلميع.

عبدالرحمن الدارمي وأمانة س����ر 
العامة باتخاذ  النيابة  أحمد علي 
إجراءاتها مبخاطبة مجلس األمة 
لرف����ع احلصانة عن النائب خالد 
الس����لطان في البالغ املقدم ضده 
من احملامية فوزية الصباح حول 
تصريحاته أثناء حملته االنتخابية 
التي أشار فيها إلى وجود صراع 
أفراد األسرة احلاكمة بصفة  بني 
الكبير  العموم وحتميلهم الشق 
من حالة عدم االستقرار السياسي 

في البالد.
وقالت احملامية فوزية الصباح 
في تصريح لها إن احتماء النواب، 


